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ΣΕΛ. 10 - 28

Α)ΚΕΙΜΕΝΑ:
1.Σαντορίνη
Τα Φηρά είναι µια ολόασπρη µακρόστενη πολιτεία µε απλή και χαρούµενη
νησιώτικη αρχιτεκτονική. Κάτασπρα σπιτάκια, καθαρά και νοικοκυρεµένα,
καλλίγραµµες εκκλησίες και ειδυλλιακά δροµάκια διαδέχονται το ένα το άλλο.
Ο τουρισµός αποτελεί πηγή πλούτου για τη Σαντορίνη.Ωστόσο πολλοί κάτοικοί
της ασχολούνται µε τη γεωργία και ιδιαίτερα µε την καλλιέργεια αµπελιών. Η γκρίζα
ηφαιστειακή τέφρα λιπαίνει χιλιάδες αµπελοκλήµατα.Η γη είναι πλούσια και
γόνιµη.Νοτίζεται από τη θαλασσινή υγρασία.Έτσι η Σαντορίνη παράγει περίφηµα
κρασιά,ακόµα και ντοµάτες,κριθάρι,φασόλια,φάβα,φυστίκια κ.α. Εξάλλου από ειδικά
στρώµατα του νησιού εξορύσσεται η «Θηραική Γη»,που αποτελεί συστατικό για την
παραγωγή τσιµέντου υψηλής ποιότητας.Αλλά στο νησί ευδοκιµεί και η λαική
τέχνη,µε δείγµατα τα ωραία υφαντά,τα ακριβά κεντήµατα και τις πανάκριβες
δαντέλες.
Η Σαντορίνη αποτέλεσε κέντρο του κυκλαδικού πολιτισµού.Οι ανασκαφές στο
Ακρωτήρι,που άρχισε ο καθηγητής Σπ.Μαρινάτος το 1967,έφεραν στο φως
σηµαντικά ευρήµατα του πολιτισµού αυτού.Για πρώτη φορά βρέθηκαν σχεδόν
ακέραιοι τοίχοι και σπίτια,ολόκληρες τοιχογραφίες,πιθάρια στα µέρη όπου
εγκαταλείφθηκαν,έπιπλα και υπολείµµατα τροφών.Οι περισσότερες από τις
τοιχογραφίες του Ακρωτηριού φυλάσσονται σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αθήνας.
Η Σαντορίνη,µε τα πέντε νησιά και µε τα δεκατέσσερα όµορφα χωριά
της,είναι ένα µικρό αλλά µαγευτικό και ιδιαίτερο σύµπλεγµα νησιών.Τα µουσεία,η
αρχαία πόλη στο Ακρωτήρι,οι όµορφες παραλίες του,το παράξενο ηφαίστειο που
προκαλεί δέος,η πεντακάθαρη κρυστάλλινη θάλασσα,η διαυγής ατµόσφαιρα,ο καυτός
ήλιος και τα µαγευτικά δειλινά είναι αυτά που κάνουν τη Σαντορίνη αξέχαστη.

2.Τα ελγίνεια µάρµαρα
Όταν αντίκρισα τα µάρµαρα στο Βρετανικό Μουσείο,αν και χωρίς φανατικό
εθνικισµό,µε πληµµύρισε ένα συναίσθηµα θλίψης,όπως όταν αντικρίζεις κάποιον
στην εξορία.
Σίγουρα τέτοια αντικείµενα ανήκουν σ’έναν και µοναδικό τόπο,όπου
κυριαρχεί άπλετο το φως και η ατµόσφαιρα είναι ταιριαστή.Νοµίζω πως στο
Λονδίνο,ίσως να φταίει ο καθαρισµός,έχουν κιτρινίσει.Πιστεύω πάντως πως όταν µια
µέρα επιστρέψουν,ο ήλιος θα τους ξαναδώσει το αρχικό τους χρώµα.
∆εν µπορώ να πω ότι όλοι οι Έλληνες έχουµε συνειδητοποιήσει τη σηµασία
τους,είµαι όµως σίγουρος πως ένα µεγάλο ποσοστό τη γνωρίζει,κι όχι µονάχα οι
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πνευµατικοί µα και οι απλοί άνθρωποι.Κατανοώ βέβαια τη δυσκολία τη δική σας να
ενδώσετε*.Άν όµως γίνει κάτι τέτοιο,θα είναι νίκη για την τέχνη κάθε χώρας.
*απευθύνεται στους Άγγλους
Οδυσσέας Ελύτης
Από τα «Τα ελγίνεια µάρµαρα»

Β) ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σαντορίνης,που σύµφωνα µε το πρώτο
κείµενο την κάνουν να είναι ένα από τα ποιό τουριστικά νησιά της Ελλάδας;
2.α. Τι είδους κείµενο είναι το πρώτο κείµενο που σας δίνεται;Απο ποιά στοιχεία το
καταλάβατε;
β.Ποιά εικόνα της Ελλάδας παρουσιάζει το πρώτο κείµενο και ποιά το δεύτερο;
3.α. Να βρείτε από έναν πλαγιότιτλο για την κάθε παράγραφο του πρώτου κειµένου.
β.Να κάνετε περίληψη στο πρώτο κείµενο.
4. Να βρείτε συνώνυµα των υπογραµµισµένων λέξεων της τελευταίας παράγραφου
του πρώτου κειµένου.
5. Στην τελευταία παράγραφο του δεύτερου κειµένου να βρείτε τους συνδέσµους και
το είδος της σύνδεσης των προτάσεων.

Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ:
Ας υποθέσουµε ότι κατοικείς σε κάποιο ελληνικό νησί.Γράψε µια επιστολή σε ένα
φίλο σου από το εξωτερικό,όπου θα περιγράφεις τον τόπο αυτό,τα πλεονεκτήµατά
του αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
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